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Aan het begin van het jaar 2013 kijken we terug op het afgelopen jaar. Een 

jaar waarin de Fundashon pa Konsumidó is blijven groeien en zichzelf heeft 

gepositioneerd als de organisatie die opkomt voor de belangen van de 

consument. We hebben nog steeds verschillende doelstellingen te bereiken 

en uitdagingen zijn er genoeg.  

Aan het begin van 2012 hebben we in samenwerking met de Ministerie van 

economische Ontwikkeling (MEO) deelgenomen aan het project “Monitor” 

om, zoals het woord het al zegt, op basis van prijsvergelijkingen, de prijzen 

van levensmiddelen te monitoren en publiceren om uiteindelijk vast te 

kunnen stellen welke effecten de verhoging van de omzetbelasting op deze 

prijzen had. Naar ons mening heeft het door de Fundashon pa Konsumidó 

gehouden toezicht zeker een bijdrage heeft geleverd aan het tegengaan 

van speculatie met de prijzen van levensmiddelen, wat overigens door de 

resultaten van de in april uitgevoerde prijsvergelijking werd bevestigd. Dit 

onderzoek heeft aangetoond dat er geen drastische stijging in de prijzen van 

levensmiddelen was waar te nemen vergeleken met het jaar ervoor.  

Zeker noemenswaardig is de deelname van de Fundashon pa Konsumidó in 

de commissie ‘Makutu Básiko’, die als doel had het stelsel van door de 

VOORWOORD 

 

Alweer een 
jaar van 
vooruitgang 
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overheid gereguleerde producten te evalueren en uit te breiden. In goed 

overleg met de Vereniging van Importeurs, Suveco en beleidsmedewerkers 

van MEO zijn we gekomen tot een voor alle partijen aanvaardbaar pakket 

van producten met maximumprijzen die voor de consument en de 

ondernemer voordeliger is. Voorts zien we dat de overheid op dit moment 

bezig is met het implementeren van enkele van onze aanbevelingen zoals 

het verlagen van de omzetbelasting op groente en fruit en het verhogen van 

de omzetbelasting op ongezonde producten. Onderhandelingen om tot een 

“Korte pa Konsumidó” (Geschillencommissie Consumentenzaken) te komen 

zijn nog aan de gang, hoewel het proces naar onze mening niet met de 

gewenste voortvarendheid verloopt.  

Hiernaast hebben we ook, in samenwerking met andere sociale partners, 

deelgenomen in een door de Minister van Economische Ontwikkeling 

ingestelde commissie om onderzoek te doen naar mogelijkheden om tot een 

verlaging van de prijzen van levensmiddelen te komen.  

Een groot succes in 2012 was de door Fundashon pa Konsumidó gratis 

aangeboden cursus budgettering, waaraan velen hebben deelgenomen en 

aan het eind van het jaar 2012 hun certificaat in ontvangst hebben mogen 

nemen. Een laagdrempelig project dat zeer goed is ontvangen door de 

consumenten en die wij in 2013 zullen herhalen. 

In het jaar 2012 hebben we ook onze banden met consumentenbewegingen 

op Aruba en Bonaire versterkt. Met zusterorganisatie Union di Konsumidó 

Boneiru (Unkobon) hebben we gesprekken gevoerd, hun van advies voorzien 

en de samenwerking willen we ook gaan intensiveren. Op uitnodiging van  

Fundashon Tienda pa Konsumidó di Boneiru hebben we gesproken over 

steun en samenwerking en de Arubaanse overheid hebben we van advies 

voorzien met betrekking tot het opzetten van een Geschillencommissie 

Consumentenzaken.  Ontwikkelingen waaraan we in de toekomst zullen 

blijven werken om een bredere basis als consumentenplatform te creëren. 

Door samen te werken en elkaar te ondersteunen via uitwisseling van 

informatie en expertise, versterken we ons positie om zo samen te strijden 

voor de belangen van de consument nog beter te behartigen.  

Vanuit Sint Maarten kregen we onafhankelijk van elkaar bezoek van delegaties 

van de Kamer van Koophandel aldaar en van beleidsmedewerkers van 

Directie Wetgeving van Sint Maarten die van ons tips en tools aangereikt 

kregen om hoe een consumentenorganisatie daar op te activeren. Sint 

Maarten beschikt niet over actieve consumentenorganisatie en in de praktijk 

komen klachten van vooral toeristen terecht bij de Kamer. 
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In het jaar 2013 zullen we doorgaan met de ontwikkeling en vernieuwing van 

onze organisatie teneinde het maximum te behalen uit onze beperkte 

middelen. Hierbij zal automatisering een centrale rol hebben. We zullen 

werken aan nieuwe methoden, en gebruik maken van informatietechnologie 

opdat onze informatie sneller de consument kan bereiken en dat de 

informatie nauwkeuriger en van een hogere kwaliteit kan zijn. Voor wat 

betreft de juridische positie van onze consumenten, zullen we enkele 

wetsvoorstellen waaraan we in 2012 hebben gewerkt, in 2013 indienen, zodat 

de Staten van Curaçao deze kan behandelen en kan laten zien dat zij onze 

rechten als consumenten beschermt. 

2012 samenvattend, kan ik als directeur van de Fundashon pa Konsumidó 

terugkijken op een productief jaar, een jaar gekenmerkt door alweer 

vooruitgang van onze stichting en onze strijd ter verwezenlijking van een 

gezonde en onafhankelijke positie van iedere consument.  

Marc Marshall 

Directeur Fundashon pa Konsumidó 
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1. INLEIDING    
 

 

De Fundashon pa Konsumidó is in het jaar 1975 opgericht als een particulier 

initiatief van enkele bezorgde burgers die de noodzaak zagen om met een 

onafhankelijke consumentenorganisatie te beginnen. De primaire doelstelling 

van de Fundashon pa Konsumidó is dan ook om de belangen van onze 

consumenten te behartigen in de ruimste zin des woord.  

 

Voor de Fundashon pa Konsumidó staat de consument centraal. In het kader 

hiervan is de algemene doelstelling van de stichting het streven naar een 

volwaardige maatschappelijke, juridische en economische positie van de 

consument, zowel individueel als collectief ten aanzien van de aanbieders.  

 

Deze visie van de Fundashon pa Konsumidó is gebaseerd op de 8 

basisrechten van de consument opgesteld door de Verenigde Naties. Deze 

basisrechten, waaraan niet getornd kan worden, luiden als volgt volgens de 

“Guidelines for Consumers Protection” van de Verenigde Naties:  

 recht op toegang tot noodzakelijke producten en diensten, zodat 

iedereen volwaardig aan de samenleving deel kan nemen. 

 recht op keuze tussen producten en diensten, zodat consumenten niet 

afhankelijk zijn van een monopolist die zich niet hoeft in te spannen om 

kwaliteit en service te leveren. 

 recht op informatie, zodat consumenten bewuste keuzes kunnen 

maken en zelf kunnen zorgen voor waar voor hun geld. 

 recht op educatie, zodat consumenten weerbaar en met kennis een 

product of dienst kunnen kopen.  

 recht op veilige producten en diensten, zodat gebruikers geen schade 

ondervinden. 

 recht op klacht- en verhaalsmogelijkheden, zodat een geschil tussen 

een consument en een producent of leverancier eerlijk, redelijk en snel 

behandeld wordt. 

 recht op consumentenvertegenwoordiging, waardoor ook in een niet 

goed opererende markt het consumentenbelang meetelt en wordt 

ingebracht.  

 recht op duurzame producten en diensten, zodat toekomstige 

generaties ook in hun behoefte kunnen voorzien. 
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Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn het bevorderen van de 

marktdoorzichtigheid en verbetering van het marktaanbod. Het is de missie 

van onze stichting om deze basisrechten van de consument vertaald te zien 

in een jaarprogramma van activiteiten waarin wij streven naar het 

bevorderen, handhaven en waarborgen van deze rechten. 

 

2. DE ORGANISATIE 
 

2.1 De Visie  

De visie van de Fundashon pa Konsumidó kan als volgt worden 

geformuleerd. 

“Het bereiken van een meer bewuste Curaçaose gemeenschap en dat 

consumentenrechten en plichten door een ieder zal worden erkend en 

gerespecteerd.” 

 

2.2 Kerntaken Fundashon pa Konsumidó 

De kerntaken van de Fundashon pa Konsumidó zijn het volgende: 

 Voorlichting en Educatie; 

 Activiteiten ontplooien op het gebied van onderzoek, samenwerking met 

het bedrijfsleven en beïnvloeding van overheidsbeleid; 

 Klachtenbehandeling en –bemiddeling; 

 Prijs- en kwaliteitsvergelijking en –onderzoek van waren en voedsel. 

 

De doelstellingen en activiteiten van de Fundashon pa Konsumidó hebben 

te allen tijde als strikte uitgangspunten:   

 een onafhankelijke positie van onze organisatie; 

 het streven naar hoogst haalbare kwaliteit en betrouwbaarheid; 

 met verifieerbare feiten als basis 

 en met oog op realiteitszin.  

 

2.3 Functies van de Fundashon pa Konsumidó 

De missie van de Fundashon pa Konsumidó volbrengen wij door realisatie 

van de volgende taken: 

 Een coördinerende functie (bestuur en directie). 

 Een initiërende functie richting overheid en bedrijfsleven, waarbij wij 

nieuwe ontwikkelingen op de markt volgen en daarbij activiteiten 

ontplooien richting de sociale partners). 

 Een educatieve functie (richting de gemeenschap). 

 Een collaboratieve functie waarbij wij contacten onderhouden met lokale 

en international organisaties ten behoeve van de verbetering van de 
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positie van de consument in alle opzichten en het vergroten van 

draagvlak en kennis op gebied van consumentisme. 

  

3. ACTIVITEITEN 2012 
 

3.1 Voorlichten, informeren en beïnvloeden 

Zoals eerder vermeld onderscheidt de Fundashon pa Konsumidó als haar  

kerntaken Onderzoek, Beleidsbeïnvloeding, Voorlichting en 

Klachtenbemiddeling,  

 

Wij staan -afhankelijk van de problemen waarmee de consumenten op 

Curaçao geconfronteerd worden – altijd open voor overleg met 

ondernemers om ook hen beter wegwijs te maken in de (nieuwe) 

consumentenwetgeving en om te zoeken naar oplossingen waarbij de 

belangen van ondernemers en consumenten met elkaar in evenwicht zijn. 

Voor zover het de belangen van de consumenten aangaat, staat de 

stichting open voor discussie en overleg over actuele zaken.  

 

Bij beleidsbeïnvloeding wordt de nadruk gelegd op structureel mis- en 

achterstanden in de positie van de consument. Door middel van lobby, 

netwerk en pressie bij de overheid en/of het bedrijfsleven, streven wij ernaar 

om onze doelen te bereiken bij de betreffende beleidsmakers en 

marktpartijen. Vastberadenheid en herhaling van standpunten zullen niet 

geschuwd worden, indien noodzakelijk, om de tegenpartij uiteindelijk te 

krijgen, daar waar de stichting dat het liefste ziet. Vandaar dat de 

beleidsbeïnvloeding een onlosmakelijk onderdeel is geworden van het 

takenpakket van de Fundashon pa Konsumidó. Misstanden en -praktijken 

zullen zakelijk en met gevoel voor verhoudingen moeten worden aangepakt. 

 

Tegen de achtergrond van de beleidsvoornemen om op gefundeerde wijze 

voorlichting te geven en doeltreffend te werk te gaan, heeft de Fundashon 

pa Konsumidó in 2012, tal van persberichten, interviews en 

voorlichtingscampagnes verzorgd teneinde ons standpunt naar voren te 

brengen maar ook om bij te dragen aan het bewustwordingsproces en in het 

algemeen belang. In onze interviews en deelname aan radio- en 

televisieprogramma’s hebben we voortdurend aangegeven wat goed is 

voor onze consumenten.  

Met onze prijsvergelijkingen, die we dit jaar weer hebben uitgebreid naar 

andere sectoren op de markt, blijven we de consument op de hoogte 



Jaarverslag 2012 Fundashon pa Konsumidó  10 
 

houden. Gezien de hoge kosten voor het verzorgen van een eigen TV- en 

radioprogramma, hebben wij in 2012 ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

van alle “ free media exposure” en zodoende alle uitnodigingen van radio 

en tv-programma’s geaccepteerd. Zo hadden wij interviews met o.a. 

Telenotisia, CBA Nieuws, lokale radio’s, zowel Papiaments programma’s als 

Nederlandstalig. We waren ook vaak te gast in programma’s zoals Moru 

Bondia, Pro Info, Bonochi Kòrsou, Hoyer in Business en Na Kadanz di Lei.  

 

3.2 Wat hield ons bezig in het jaar 2012? 

Revista monitor; 

Met de introductie van de 6% O.B. in 2011 en met het oog op de verdere 

uitbreiding van de “Makutu Básiko”, heeft de Ministerie van Economische 

Ontwikkeling vanaf januari 2012 met de krant “Monitor” gekomen waarin zij 

informatie geven over de verschillende prijzen van levensmiddelen. Ons taak 

was onder andere om de verschillende prijzen te analyseren en deze te 

vertalen in informatie naar de consument toe waar zij betere prijzen konden 

krijgen. In total zijn er 6 edities uitgekomen.  

 

Samenwerking met de commerciële sector  

Daarnaast hebben we ook, in samenwerking met andere sociale partners, 

deelgenomen in een door de Minister van Economische Ontwikkeling 

ingestelde commissie om onderzoek te doen naar mogelijkheden om tot een 

verlaging van de prijzen van levensmiddelen te komen.  

Met de vereniging van verzekeraars, Curaçao & Bonaire Insurance 

Association, zijn we overeengekomen om samen een geschillencommissie in 

het leven te roepen die geschillen tussen de consument en het 

verzekeringsbedrijf, welke niet door het verzekeringsbedrijf zelf kan worden 

opgelost, zal behandelen en beslechten. In het jaar 2013 zullen we de 

uitwerking van dit project waarnemen die de wederzijdse banden en begrip 

tussen de consument en de commerciële sector zal versterken. Voorts kan dit 

project als het begin van een intensievere coöperatie tussen onze 

organisatie en de commerciële sector worden gezien teneinde de kwaliteit 

van producten en diensten op de markt te verbeteren. 

 

Funmiles en extra miles Asogas: 

De problematiek rondom Funmiles en Asogas aan de ene kant en de 

overheid aan de andere kant kreeg ook ons aandacht. Terwijl de vele 

voorstanders van Funmiles menen dat deze actie een marketingstunt is, een 

loyaliteitsprogramma, en geen korting op de benzineprijs, zag de overheid 

deze beloningsstunt als een verlaging van de tarieven. Consumenten zelf 
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waren heel tevreden met deze kans, aangezien Funmiles hen de 

mogelijkheid om de “actiepunten” in te wisselen voor o.a. benzine en 

elektriciteit. Als consumentenorganisatie hebben wij contact opgezocht met 

o.a. de Bureau Telecommunicatie en Post om de formele wetgeving te 

kunnen bestuderen voordat wij een definitief standpunt konden nemen. Zelf 

onder ons was de mening rondom deze actie niet unaniem.  

 

Problemen met bankservice: skimming en limietbeperking 

2012 was ook gekenmerkt met het fenomeen skimming. Diverse klanten van 

de Girobank, Maduro & Curiel’s Bank, Banco di Caribe en RBC zijn hier 

slachtoffer van geworden. In de strijd tegen skimming hebben alle banken 

maatregelen getroffen om hun klanten te beschermen. Als 

voorzorgmaatregelen hebben alle banken hun klanten het advies gegeven 

hun pincode te veranderen. Verder werd ook een limiet gesteld voor het 

geld opnemen bij de pinautomaat, dit tot grote ergernis van velen. Het 

Probleem is dat vanwege deze limiet men nu vaker geld moet opnemen, 

wat meer kosten met zich meebrengt, stellen attente consumenten. Op dit 

manier gooit men voor elke transactie zo’n fl. 2,50 weg.  

 

Werkgroep mobiliteitsbeleid Curaçao: 

De FpK had in het jaar 2012 ook zitting in een werkgroep dat met 

aanbevelingen had moeten komen voor wat betreft een nieuw in te 

zetten mobiliteitsbeleid voor Curaçao. Doelstelling van dit project was 

om tot een balans te komen tussen mobiliteit en het milieu en waarbij 

het openbaar vervoer een belangrijke rol zal moeten spelen. Helaas 

hebben we na ongeveer 4 vergaderingen niks meer van dit traject 

vernomen.  

 

Problemen rondom gratis onderwijs: 

Het project ‘gratis onderwijs’ van Pueblo Soberano heeft voor een groep 

consumenten onzekerheid met zich heeft meegebracht. Het was een project 

dat voor velen niet naar behoren werd uitgevoerd. Men zat met de vraag; 

moeten we nu wel of geen schoolgeld betalen? De FpK heeft in dit kader 

diverse telefoontjes ontvangen van ouders èn studenten die advies hierover 

vragen. Ons standpunt was dat hoewel scholen hebben laten weten in de 

problemen te komen door de onduidelijke financiële situatie rond het gratis 

onderwijs, hebben wij toch zo voorzichtig mogelijk de mensen geadviseerd 

om toch niet te betalen aangezien de overheid nog steevast volhield dat 

onderwijs gratis zou worden. Het school jaar is vervolgens ook begonnen met 

veel studenten zonder de nodige schoolboeken. Achteraf gezien is dit 
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project toch een mislukking geworden en de regering in problemen 

gebracht door de manier waarop zij dit wouden financieren.  

 

Bakkers en broodproblemen: 

Bakkers verhogen hun prijzen in afwachting van de overheid..dat was hun 

kreet. Bakkers strijden al twee jaar met de overheid om de prijzen van de 

populaire “kipashi” en “de pan franses” te verhogen. Hun argument is dat de 

unfaire concurrentie en de hoge kosten het moeilijk maakt om genoemde 

broodsoorten tegen de huidige prijzen te verkopen. De FpK heeft naar 

aanleiding hiervan met de heer Hooker van de bakkersvereniging aan tafel 

gezeten om te kijken hoe dit probleem aangepakt kan worden, zodat zowel 

de bakkers als de gemeenschap hiervan baat heeft. Wel dient opgemerkt te 

worden dat als consumentenorganisatie wij van mening zijn dat indien 

bakkers vinden dat zij verlies leiden met de verkoop van de “kipashi” en de 

“franses” zij in principe vrij zijn om andere broodsoorten te verkopen. Het is 

niet zo dat zij slechts “kipashi” en “franses” moeten verkopen.  

 TV-programma’s Cash en Bo faktura:  

Met onze deelname aan het programma “Mi ke, mi por” (“ik wil, ik kan”), “Bo 

faktura, pidié, dun’é (“je factuur, vraag erom, overhandig het”), hebben we 

onze bijdrage geleverd aan het bewuster maken van de consument omtrent 

haar rechten als consument en om kritisch en creatief te wezen. De FpK had 

een kort segment waarin wekelijks informatie aan de klant werd gegeven. 

“Dia internashonal di Famia” van de Ministerie van Sociale Ontwikkeling, 

Arbeid & Welzijn op Brionplein: 

In de week van 13-19 mei 2012 heeft Ministerie van Sociale Ontwikkeling, 

Arbeid & Welzijn aandacht besteed aan het “week van het Gezin”. Doel van 

deze week was om tot een sociale gezinseenheid te komen voor een beter 

Curaçao. Als consumentenorganisatie hebben wij, in de vorm van een open 

tent met folders en informatie over onze producten en diensten, ons steentje 

bijgedragen aan het versterken van de familie dat op zijn beurt draagt bij tot 

de versterking van gehele gemeenschap.  

Lezingen Fundashon pa Konsumidó: 

Lezingen, presentaties en workshops over consumentenrecht vormen een 

integraal onderdeel van het takenpakket van onze organisaties. Zijn we 

ingegaan op uitnodigingen van 3 middelbare scholen, daar hebben we 

informatie verschaft over consumentisme in het algemeen en over  

budgetteren. Daarnaast hebben wij in de grote vakantie, op verzoek van de 

jeugdgroep Youth Care, een informatieochtend gehouden voor kinderen 

van verschillende wijken, welke hun moeders onderstandtrekkers zijn. Naast 
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algemene informatie over onze stichting hebben wij voornamelijk simpele tips 

gegeven hoe deze mensen, met een geringe inkomen toch een deugdelijk 

bestaan kunnen leiden. Het was een heel geslaagde ochtend, waarbij je kon 

merken dat deze mensen echt honger hebben van goede informatie dat op 

hun niveau naar voren wordt gebracht. Tijdens deze ochtend hebben alle 

aanwezigen een kit met onze brochures gekregen.  

 

3.3 Cyclus “Kurso di presupuesto 2012” 

In 2012 heeft de Fundashon pa Konsumidó tevens een cursus budgetteren 

verzorgd. De cursus werd gratis door de Fundashon pa Konsumidó 

aangeboden zodat een ieder die behoefte aan een cursus budgetteren had 

kon deelnemen. De deelnemers werden verdeeld in groepen van maximaal 

12 personen. De cursus duurde drie weken en bestond uit drie 

achtereenvolgende sessies. In totaal hebben er 76 personen zich aangemeld 

om deel te nemen aan de cursus budgettering. Hiervan hebben er 51 de 

cursus met goed gevolg afgerond.  

 

De cursus ging op 12 mei 2012 van start met de eerste groep. Op drie 

achtereenvolgende zaterdagen kwam de groep bijeen. Tijdens de cursus 

leerden de deelnemers niet alleen de vaardigheid om een sluitende 

begroting op te stellen, maar werd ook praktische tips gegeven op welke 
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manier de deelnemers hun huishoudelijke kosten zo laag mogelijk konden 

houden, zoals door minder geld aan fastfood restaurants uit te geven en 

spaarlampen te gebruiken. Aan het einde van de cursus kregen de cursisten 

tevens de gelegenheid om een evaluatieformulier in te vullen. De Fundashon 

pa Konsumidó kreeg positieve reacties over onder andere de opzet en 

inhoud van de cursus.  

 

Aansluitend op de cursus was er de mogelijkheid voor de cursisten om deel 

te nemen aan een supermarket-tour, dat met de medewerking van 

mevrouw Carla Pauletta van de Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid 

en Welzijn werd georganiseerd. Tijdens dit 2,5 uur tour hebben de deelnemers 

veel informatie gekregen hoe zij het voordeligst, economisch en voedzame 

inkopen kunnen doen. Letten op de vervaldatum, verschillen in prijs v/s 

gewicht, de voordelen van bepaalde groentes en fruit waren enkele van de 

onderwerpen die tijdens deze tour werden behandeld. Al de deelnemers 

waren heel enthousiast en na afloop hebben zij vermeld veel te hebben 

geleerd.  

 

Certificaat uitreiking: 

 

Op 8 december 2012 kregen de deelnemers die de cursus met succes 

hebben voltooid een certificaat in ontvangst. De plechtigheid vond plaats in 

het buurtcentrum Janwe. Na de plechtigheid heeft de Fundashon pa 

Konsumidó tevens een borrel georganiseerd. Aan de hand van de ingevulde 

evaluatieformulieren, het aantal deelnemers aan de cursus en het 

slagingspercentage, is de Fundashon pa Konsumidó zeker tevreden met de 

uitkomst van dit project. 
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3.4 Konsumidó Alertá! 

In 2012 hebben we twee edities van onze tijdschrift “Konsumidó Alertá” 

gepubliceerd. In deze uitgaven behandelen we verschillende thema’s die 

van belang zijn voor de consument.  

 

Konsumidó Alertá Volume 13, 2012 

In onze eerste uitgave van het jaar 2012, Konsumidó Alertá volume 13, 

hebben we aandacht besteed aan onder meer de volgende onderwerpen: 

 Meegaan met de tijd; 

 Laat de rechter beslissen; 

 Test Blackberry; 

 Test spaarlampen; 

 Wij vechten voor jouw 

rechten; 

 Onmogelijk!: Gomez 

Enterprises; 

 Wet van Dam; 

 Gekocht is gekocht; 

 Algemene Voorwaarden bij 

aankoop; 

 Een ondernemer kan de 

prijs verhogen; 

 Koop op afstand; 

 Fundashon pa Konsumidó 

bezoekt de wijken; 

 Darmaandoeningen; 

 5 maal per dag groente en 

fruit eten; 

 Welke groente en fruit 

bevat welke vitamines; 

 10 redenen om fruit en 

groente te eten. 

 

 Laat de rechter beslissen 

Onze wet kent aan de consumenten verschillende rechten toe. De meeste 

van deze rechten kunnen we vinden in ons Burgerlijk Wetboek. Waar onze 

rechtssysteem te kort schiet is bij de handhaving van deze rechten. Indien de 

rechten van de consument worden geschonden, is de enige mogelijkheid tot 

handhaving om een gerechtelijke procedure bij het Gerecht in eerste 

aanleg tegen de overtreder te beginnen. Het probleem dat zich in de 
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praktijk voordoet is dat ondanks het feit dat de rechtsgang naar de civiele 

rechter voor de consument toegankelijk is, de kosten die hiermee gemoeid 

worden in de meeste gevallen hoger uitvallen dan het belang van de 

consument die aan het geschil ten grondslag ligt. Een consument gaat 

immers niet ANG. 500,- (aan advocaatkosten en andere noodzakelijke 

kosten) uitgeven ter handhaving van zijn recht op bijvoorbeeld vervanging 

van een ondeugdelijk product, die in de eerste instantie slechts ANG. 50,- 

kostte. Daarom pleit de Fundashon pa Konsumidó sinds het jaar 2000 voor de 

oprichting van een consumentenrechtbank, een zogenaamde Small Claims 

Court, die consumentengeschillen op een eenvoudige, goedkope en 

efficiënte manier kan beslechten. In het jaar 2013 zal de Fundashon pa 

Konsumidó doorgaan met het proces om tot een consumentenrechtbank te 

komen. 

 

 Test Spaarlampen 

Steeds meer consumenten kiezen ervoor om spaarlampen te gebruiken in 

plaats van gloeilampen. Spaarlampen komen de consument op de lange 

termijn voordeliger uit dan gloeilampen, doordat de spaarlampen minder 

energie verbruikt dan gloeilampen. In het artikel worden verschillende tips 

gegeven aan de consument die van belang zijn bij de aankoop van 

spaarlampen. Voorts heeft de Fundashon pa Konsumidó tevens een 

onderzoek gedaan naar de merken, producteigenschappen, rendement en 

natuurlijk de prijzen van de spaarlampen die door de bedrijven Building 

Depot, OMNI, Kooyman, El Camu, Marchena Hardware en Hitess worden 

aangeboden. Een overzicht hiervan is tevens in het tijdschrift naast het artikel 

te vinden. 

 

 Wet van Dam 

Per 1 december 2011 is de Wet van Dam in Nederland in werking getreden. 

Deze wet heeft betrekking op de stilzwijgende verlenging van 

overeenkomsten. De wet van Dam bepaalt o.a. dat indien in de algemene 

voorwaarden van een ondernemer een beding is opgenomen waarin staat 

dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van zaken, 

elektriciteit daaronder begrepen, of het geregeld doen van verrichtingen, 

leidt tot stilzwijgende verlenging of vernieuwing in een overeenkomst voor 

bepaalde duur, of tot stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor 

onbepaalde duur zonder dat de consument de bevoegdheid heeft om de 

voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn 

van ten hoogte een maand, dit beding als onredelijk bezwarend wordt 

aangemerkt en door de consument vernietigd kan worden. De Wet van 

Dam bepaalt tevens dat ieder beding in de algemene voorwaarden die de 
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bevoegdheid van de consument om de overeenkomst, die mondeling, 

schriftelijk of langs elektronische weg tot stand is gekomen, op een 

overeenkomstige wijze op te zeggen uitsluit of beperkt, als onredelijk 

bezwarend wordt aangemerkt en door de consument vernietigd kan 

worden.  

Waarom is deze wet van belang voor de Curaçaose consumenten? Het 

probleem van stilzwijgende verlenging bij het geregeld afleveren van zaken 

is niet in alleen in de Nederlandse samenleving een groot probleem, maar 

uiteraard ook in de Curaçaose. De Fundashon pa Konsumidó ontvangt 

jaarlijks verschillende klachten die juist op deze in de algemene voorwaarden 

opgenomen bedingen betrekking hebben. Na een overeenkomst van soms 

2 jaar, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd en krijgt de consument 

op het moment dat hij de overeenkomst wenst op te zeggen, te horen dat hij 

eerder had moeten opzeggen en dat hij de resterende periode volledig 

dient te betalen. Een soortgelijke wet zal in de Curaçaose samenleving de 

positie van de consument versterken en zal een einde brengen aan 

bedingen in de algemene voorwaarden die jou, als consument, benadeelt.  

 

Konsumidó Alertá Volume 14, 2012 

In onze tweede uitgave in 2012, volume 14, hebben we de volgende 

onderwerpen besproken: 

 2012: een nieuwe uitdaging; 

 Praktische tips voor een gezonde financiële positie; 

 Geld overmaken; 

 Vergelijking Laptops en Antivirus; 

 Regels over Algemene Voorwaarden bij aankoop; 

 UTS en haar Algemene Voorwaarden; 

 Mededingingswet in jouw voordeel als consument; 

 Bescherming persoonsgegevens; 

 Bescherming van de consument op de financiële markt; 

 Rechten en plichten van de huurder op grond van de nieuwe 

Landsverordening huur; 

 Spataderen en  

 De voordelen van groene thee.  
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 Vergelijking  laptops 

In het artikel “Vergelijking tussen 

laptops” geeft de Fundashon pa 

Konsumidó verschillende handige 

tips aan de consument die een 

laptop wenst te kopen. Indien de 

laptop voor normaal gebruik 

dient, is een geheugen van 3 GB 

genoeg. Wenst de consument de 

laptop voor bijvoorbeeld het 

verwerken van video’s, foto’s en 

spelletjes te gebruiken, dan wordt 

een laptop met een geheugen 

van 4 GB aanbevolen. Voorts 

maakt het artikel de consument 

erop attent dat hij in plaats van 

een laptop ook een tablet kan 

kopen. De Fundashon pa 

Konsumidó heeft tevens een 

prijsvergelijking gedaan naar de 

laptops die op de markt door de 

bedrijven Tapirama, Campissa, Boolchand’s, Better Deals, Baba’s, La 

Curaçao, Educat Center, Antraco en HP Store worden aangeboden. Een 

overzicht van de resultaten is onderaan het artikel te zien.  

 

 UTS en haar Algemene Voorwaarden 

UTS is een telecommunicatiebedrijf dat verschillende diensten zoals internet, 

televisie via kabel, vaste telefoon of mobiele telefoon aanbiedt. UTS gebruikt 

in haar Algemene Voorwaarden verschillende bedingen die door de wet als 

onredelijk bezwarend worden aangemerkt of vermoedt worden onredelijk 

bezwarend te zijn voor de consument. Het artikel beoogt een overzicht te 

geven van deze bepalingen. In de algemene voorwaarden van UTS wordt 

o.a. bepaald dat indien de consument of klant de overeenkomst voor 

internetdiensten opzegt zonder rekening te houden met een opzegtermijn 

van 1 maand, de overeenkomst met 2 jaar stilzwijgend zal worden verlengd. 

Deze bepaling in de algemene voorwaarden wordt door de wet als 

onredelijk bezwarend aangemerkt en is derhalve vernietigbaar. Daarnaast 

zijn er meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden van UTS die of 

door de wet als onredelijk bezwarend voor de consument worden 

aangemerkt, of vermoedt worden onredelijk bezwaren voor de consument 

te zijn. 
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 Mededingingswet 

In 2011 is de Curaçaose overheid, in samenwerking met USONA, een project 

begonnen om tot een mededingingswet voor Curaçao te komen. De 

mededingingswet zal een autonoom en gespecialiseerd instituut, een 

mededingingsautoriteit, institueren die belast zal zijn met de handhaving van 

wetten die concurrentie op de markt stimuleren en wetten die de 

belemmering van open concurrentie bestrijden. Verschillende landen 

hebben een eigen mededingingsautoriteit. Verenigde Staten heeft de 

Federal Trade Commission die als een mededingingsautoriteit optreedt, 

Nederland heeft een Consumentenautoriteit en binnen de Caribische regio 

zijn er verschillende landen die een eigen mededingingsautoriteit hebben. 

Waarom is een mededingingsautoriteit zo belangrijk? Om een 

gebalanceerde markt te hebben dient deze eerst voor een ieder 

toegankelijk te zijn. Ieder persoon die op de markt wil deelnemen, dient 

toegang hiertoe te hebben, onder transparante voorwaarden zodat hij ook 

kan concurreren en zijn product kan verkopen. Ook is het van belang om 

kartelvorming tegen te gaan. Door kartelvorming tegen te gaan en 

concurrentie op de markt te bevorderen krijgt de consument de kans om te 

kiezen uit een grotere diversiteit aan producten tegen lagere prijzen. 

 

3.5 Prijs- en warenvergelijkingen 

Het doen van onderzoek is, zij het marktgericht of op prijsvergelijkende basis, 

naar goederen en diensten is gericht op het informeren en bewustmaken 

van de individuele consument op keuzemogelijkheden die hij of zij bezit. De 

kracht van keuze geeft de consument een grote machtspositie en daarvan 

zal hij meer gebruik moeten maken. 

 

In 2012 heeft de Fundashon pa Konsumidó in totaal 15 prijsvergelijkingen 

(PV)uitgevoerd. In eigen beheer hebben wij in 6 prijsvergelijkende 

(waren)onderzoeken uitgevoerd, te weten 2 levensmiddelenpakketten in 

februari en mei, in juli schoolartikelen, botika in oktober, bouwmaterialen in 

november en de kerstbasket in december 2012. Verder hebben we hebben 

een aantal onderzoeken verricht die in de edities van ons “Konsumidó Alertá” 

zijn verschenen. Deze gingen over laptoppen, tablets en Blackberry mobiele 

telefoons. 

 

in het eerste kwartaal hebben we samen met het personeel van SBAB en 

MEO, meegewerkt aan 6 prijsopname onderzoeken in het kader van het 

project “Monitor” e die gepubliceerd zijn in de gelijknamige krant.   
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3.6 Consumentendag 2012 

In het jaar 2012 hebben we ook onze banden met Aruba en Bonaire 

versterkt. We hebben deelgenomen aan de Arubaanse Conferentie van de 

Internationale Dag van de Consument en we ondersteunen “Fundashon 

Tienda pa Konsumidó Boneriano” in hun poging om hun positie als 

consumentenorganisatie te hernemen. Ook met zusterorganisatie Union di 

Konsumidó Boneiru (Unkobon) hebben we gesprekken gevoerd, hun van 

advies voorzien en de banden en samenwerking willen we gaan 

intensiveren. Een ontwikkeling waaraan we in de toekomst zullen blijven 

werken om een bredere basis als consumentenplatform te creëren. Door 

samen te werken en elkaar te ondersteunen via uitwisseling van informatie en 

expertise, versterken we ons positie om zo samen te strijden voor de 

belangen van de consument nog beter te behartigen.  

3.7 Onderzoek “Money Transer” 

Ook in het kader van de Consumentendag 2012 hebben wij een onderzoek 

uitgevoerd om inzicht te krijgen in hoe goed geïnformeerd onze 

consumenten zijn voor wat betreft money transfer, als ook hoe goed de 

informatievoorziening van de geldtransactiekantoren zijn. 

 

De centrale vraag in dit onderzoek was: 

Welke perceptie heeft de consument bij het overmaken van geld? 

 

Door middel van een consumentenenquête wordt een antwoord worden 

gegeven op eerder genoemde vraag. De opgestelde vragenlijst gaat in op 

meningen, kennis, houding, gedrag, ervaring en tevredenheid van de 

consument. De enquête-interviews geeft ook inzicht in de manieren en 

landen waar het meest geld naartoe overgemaakt wordt. Dit onderzoek 

richt zich voornamelijk op consumenten die daadwerkelijk de service 

gebruiken. In dit onderzoek is niet gekeken naar de bedragen die naar het 

buitenland worden overgemaakt. In totaal zijn er 153 interviews uitgevoerd.  

De geldtransactiekanalen en/of kantoren die we voor dit onderzoek 

uitgekozen hebben waren MoneyGram, Western Union, Union Caribe NV en 

all het overige (zoals banken, internet)  
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Resultaten consumentenenquête 

29.9%  van de gebruikers van Money Transfers stuurt geld elke maand. 

58.4% van de gebruikers hebben goede ervaring met de service 

17.5% vindt de informatievoorziening niet transparant. 

52.6%  weet niet wat de kosten zijn om geld over te maken. 

31.2%  van de respondenten zegt niet geïnteresseerd te zijn in de kosten 

van de transactie. 

25.3% van het totaal geënquêteerden zegt geld te sturen naar 

(familieleden) in de Dominicaanse Republiek, gevolgd door 

Colombia en Nederland met 20.7%.  

41.3%  van de geënquêteerden is tussen de 40 – 50 jaar. 

56.9%   van alle respondenten zijn vrouwen. 

 

4. KLACHTENBEHANDELING 
 

Via bemiddeling en ondersteuning stimuleert de Fundashon pa Konsumidó 

de consument een volwaardige maatschappelijke en juridische positie te 

bereiken. De klachtenbehandeling door de stichting is tot nu toe mede 

gericht op de “zelfredzaamheid van de consument. Bemiddeling heeft ook 

in de meeste gevallen met succes plaatsgevonden. De service is tot nu toe 

op individuele basis en is nagenoeg gratis. Voortzetting en professionalisering 

van de klachtenbehandeling is belangrijk zolang er geen vorm van 

geschillenbeslechting voorhanden is. 

 

Over het algemeen kunnen stellen dat de meeste klachten die binnenkomen 

over ondeugdelijk product gaan. In deze is opvallend dat de laatste jaren de 

klachten tegen Polytronica en Baba’s flink zijn gestegen. Andere veel 

voorkomende klachten of verzoeken om advies zijn: 

 Reparatiewerkzaamheden (met bijbetaling consument) 

 Keuze vergoeding/reparatie 

 Ontbinding van de overeenkomst, geld terug 

 UTS: stilzwijgende verlenging van hun contracten  

 Teveel in rekening gebrachte elektriciteit 

 Verzekeringszaken 

 Reisaangelegenheden  

 

Naast de betaalde bemiddelingsgevallen zijn er ook tal van eenvoudige 

klachten en verzoeken om informatie of ter inwinnen van  advies waarvan wij 

deze zoveel mogelijk telefonisch afhandelen, altijd uitgaande van wat de 
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wet in zo’n geval voorschrijft. Krijgen wij bij telefonische afhandeling geen 

goed respons van de tegenpartij, dan dient de klant een officiële klacht in te 

dienen waardoor wij dan met behulp van ons jurist schriftelijk. 

Indien ter verdere afhandeling van de klacht een deskundige moet worden 

geraadpleegd of er moet een rapport worden opgemaakt, dan neemt het 

bureau contact op met de desbetreffende deskundige voor het nodige. 

Deze factoren kunnen de behandelingsduur beïnvloeden bijgevolg 

vertraging voor der verdere afhandeling. De consument heeft in alle stadia 

van de behandeling van zijn klacht recht op informatie over de stand van zijn 

zaak en inzage op de stukken. Hij heeft ook desgevraagd recht op 

afschriften van alle stukken m.b.t. zijn klacht. 

 

4.1 Aantal informatie en klachten 

Via de balieregistratieformulieren worden de gegevens verzameld over de 

onderwerpen van alle telefonische en persoonlijke verzoeken om informatie 

en klachten. In 2012 ontving de Fundashon pa Konsumidó in totaal 1109 

verzoeken voor informatie, advies en bemiddeling. Van dit totaal zijn er: 

888 Algemene verzoeken die ter advisering en informatie zijn voorgelegd 

(zie Tabel en Grafiek I).  

221 Betreft de bemiddelingsklachten, die ingewikkelder van karakter zijn en 

zijn als conflict tussen de consument en de tegenpartij behandeld (zie 

Tabel en Grafiek II). 

 

In tabellen: 

Info 2012 % van 2012 2011 % van 2011

Bouw/guia pa kontrukshon 189 21.48 119 15.16

Cadeaubon/ Garantie /tegoedbon 8 0.91 16 2.04

Consumentenrechten 4 0.45 8 1.02

Garage’s / auto vraagstukken 5 0.57 7 0.89

Huur/ hypotheek 34 3.86 19 2.42

Incasso Bureau/I.B.G/Betalingsregeling ivm schuld 18 2.05 15 1.91

Info:F.K.P/Konsumido alerta/Kranten adverten. 287 32.61 328 41.78

Intervieuws&info:radio en tv 78 8.86 97 12.36

Kurso di presupuesto/charla 108 12.27 10 1.27

Winkels/Levensmiddelen/Vervaldatum 17 1.93 35 4.46

Ondeugdelijke producten 52 5.91 17 2.17

Overig 25 2.84 95 12.10

Uts/ TDS/Aqualectra 33 3.75 13 1.66

Info DEZ/MEO/Monitor/OB/Makutu Basiko 22 2.50 6 0.76

Totaal 880 100.00 785 100.00  
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Klachten 2012 % van 2012 2011 % van 2011

TDS/ UTS Aqualectra 40 18.10 12 8.51

AUTO vraagstukken/garage 14 6.33 5 3.55

Curgas 12 5.43 9 6.38

Garantie 3 1.36 2 1.42

Huis en huur zaken/incasso 8 3.62 3 2.13

MIO/ Digicel/ Scarlet 4 1.81 14 9.93

Ondeug.werkz/bouw 21 9.50 11 7.80

Ondeugdelijke prod 77 34.84 35 24.82

Overige 12 5.43 17 12.06

Polytronica 2 0.90 13 9.22

Prijzen supermarket/winkels 12 5.43 3 2.13

Reizen 4 1.81 7 4.96

Verzekeringsgevallen 12 5.43 10 7.09

Totaal 221 100.00 141 100.00  

Grafisch weergave: Info en Klachten 
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Een verder uitsplitsing van de post “Ondeugdelijke producten” toont aan dat 

een groot gedeelte van de klachten dat bij de Fundashon pa Konsumidó 

binnenkomen  in de elektronica- en communicatiesector zitten. Deze 

variëren van wasmachines en airco’s tot en met mobiele telefoons en Ipods.   

In grafiek:  

Ondeugdelijke producten per sector
Sector Aantal Klachten 100%

Elektronica & Communicatie 45 58%

Kleding 7 9%

Juwelen 4 5%

Auto's 10 13%

Haar produkten 5 6%

Woning 6 8%

Totaal 77 100%
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Status van de klachten 2012: 

Status Klachten 2012

Status Klachten Aantal Klachten %

Opgeloste zaken 153 69%

Openstaande zaken 23 10%

Gesloten zaken 26 12%

Advies en doorverwezen zaken 19 9%

221 100%

Totaal

Klachtenanalyse '11-'12
Jaar Aantal Klachten

2011 141 39%

2012 221 61%

Totaal 362 100%

69%

10%

12%

9%

Chart Title

Opgeloste zaken Openstaande zaken Gesloten zaken Advies en doorverwezen zaken
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5. PERSONEEL EN ORGANISATIE 
 

Het personeelsbestand van de Fundashon pa Konsumidó bestond op 1 

januari 2012 uit 4 vaste medewerkers, 1 schoonmaakster en 5 stagiaires.  

In 2012 hebben wij, als onderdeel van de verdere professionalisering van de 

stichting verschillende aanpassingen gebracht in de organisatiestructuur van 

de stichting. Zo ziet deze per 1 december 2012 als volgt uit: 

 

 

Door middel van het traject “stagiaires” biedt de stichting aan middelbare 

scholen en hogescholen uit Nederland de mogelijkheid om Curaçaose 

stagiaires hier te plaatsen. Naast stage lopen worden de stagiaires ook 

ingezet om specifieke taken voor de stichting uit te voeren, zoals onder 

andere marktonderzoeken, beleidsprocessen herschrijven, wetsvoorstellen 

voorleggen. Zo wordt deze tijdelijke medewerker in staat gezet om met frisse 

ideeën en initiatieven te komen die kunnen bijdragen tot een beter 

functioneren van de stichting. Dit is een win-win situatie voor beide partijen.  
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6. CORPORATE GOVERNANCE 
 

6.1 Fundashon en Corporate Governance 

Goed bestuur (Corporate Governance) staat vanouds hoog in het vaandel 

bij de Fundashon pa Konsumidó. De Fundashon pa Konsumidó 

is een vereniging die statutair gevestigd is in Curaçao. Het hoogste orgaan is 

het bestuur van de stichting, dat bestaat uit zes vrijwillige leden die in hun 

vrije tijd zich inzetten voor de missie van Fundashon pa Konsumidó.  

 

Het bestuur houdt toezicht op het bureau. Daarnaast functioneert het 

bestuur als klankbord voor de directeur. Het bureau bestaat uit een directeur, 

een juridische beleidsmedewerkers, een projectmanager, een 

officemanager en een nog niet ingevulde functie van 

communicatiemanager. De directeur heeft de dagelijkse leiding over het 

bureau. Hij is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. 

 

De medewerkers van het bureau zijn in vaste en tijdelijke dienst van de 

stichting. De regels rond de besturing van de Fundashon pa Konsumidó zijn 

vastgelegd in de statuten (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 

Curaçao). Zowel het bestuur als het bureau is zich terdege bewust van de 

daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden, en 

het belang van een goede verdeling daarvan. Het Eilandsbesluit Code 

Corporate Governance Curaçao blijft het richtsnoer – transparantie en 

integriteit vormen de belangrijkste toetsstenen. De leiding van het bureau 

heeft zich bezig gehouden met het opstellen van een Gedragscode en 

Reglement voor de werknemers van het bureau (goedgekeurd door het 

bestuur) en met het actualiseren van de statuten. Deze laatste activiteit 

wordt begin 2013 afgerond. 

 

6.2 Integriteit Fundashon pa Konsumidó en medewerkers 

Om zijn onafhankelijkheid te garanderen hanteert de Fundashon pa 

Konsumidó strikte financieringsregels. Zijn inkomsten mogen nooit in 

tegenspraak zijn met de kernwaarden. De stichting accepteert geen geld 

van organisaties waarbij enige vorm van tegenprestatie gewenst wordt of 

hiervan de perceptie zou kunnen worden gecreëerd. 

 

6.3 Gedragscode 

Het bestuur van De Fundashon pa Konsumidó heeft in 2011 een 

Gedragscode ingevoerd waarin onderwerpen als het aannemen van giften, 

het bekleden van nevenfuncties, geheimhouding en het gebruik van 
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eigendommen van de stichting worden geregeld. De kern van de 

gedragscode is openheid over handel en wandel, en eigen 

verantwoordelijkheid. 

 

6.4 Risicobeheer 

Net als iedere organisatie loopt de Fundashon pa Konsumidó risico’s – we 

hebben te maken met de eigen bedrijfsvoering of met externe factoren. Om 

de risico’s zo goed mogelijk te beheersen gelden er interne processen van 

Chinese muren voor de scheiding van materiele en fysieke gelden. Dit voor 

zover de personele bezetting het toelaat. Uitgangspunt daarbij is dat alle 

risico’s binnen de processen in de organisatie geschat en gecategoriseerd 

worden en dat er borging is van de beheersbaarheid van ieder afzonderlijk 

risicofactor.  

 

Ten slotte geven voor de financiële besturing en beheersing de jaarlijkse 

budgetronde, het jaarplan, de kwartaal- en de halfjaarcijfers afdoende 

managementinformatie en controlemomenten voor het effectief beheersen 

van financiële en operationele risico’s.  

 

7. TOT SLOT 

Zoals eerder aangeven in het voorwoord zullen we als organisatie de 

komende jaren op basis van een nieuw beleidsplan een strategie gaan 

ontwikkelen om als organisatie onze positie in de markt en het bereik van 

onze boodschap te vergroten. In 2013 wordt het onderzoek afgerond naar 

de marktpositionering van de organisatie als ook een strategie ontwikkeld 

voor een effectieve marktbenadering van de Fundashon pa Konsumidó.  

 

Sleutelwoord is hierbij informatietechnologie. Met de afronding van het 

project voor een database voor prijsvergelijkende onderzoeken zullen we 

over nieuwe tools beschikken om interactiever met de consument te 

communiceren en de participatie en steun van onze achterban vergroten.  

Maar net als vorig jaar kunnen we afronden met de boodschap dat voor het 

verbeteren van de positie van de consument duidelijke spelregels in de vorm 

van wetgeving, toezicht en regulering essentiële vereisten zijn. Het speelveld 

voor de consument, de kader waarin het economisch proces zich afspeelt, 

zal duidelijk, transparant, open en duurzaam moeten zijn willen wij een “level 

playing field” creëren op Curaçao. Alle marktpartijen zullen hierbij het besef 

en bewustwording inzien van het belang van, en de invloed van de grootste 

marktpartij van ieder economisch proces: de consument. 
 

 


